
 

 

INSTÀNCIA PER PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
DE MÀXIMA URGÈNCIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE PERSONAL 

LABORAL DE L’ÀREA DE MANTENIMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ 
DE VILATORTA 

 

Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms: 
DNI: 

 

Dades per a notificacions 

Adreça: 
Municipi:                                   Codi postal:  
 
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
que m’enviï notificacions electròniques en relació amb aquesta sol·licitud: 

 Al telèfon mòbil: 

 A l’adreça electrònica: 
 

 
Fets i motius de la petició 
 

 
Que ha tingut coneixement de la convocatòria del procés selectiu de màxima urgència 
per a la provisió temporal de personal laboral de l’àrea de manteniment de 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
Que ha llegit les condicions de contractació previstes a les Bases. 
 
Que compleix tots i cada un dels requisits exigits per participar en la convocatòria i 
accepta les condicions previstes a les Bases. 
 

 
Sol·licito 
 

 
Prendre part en la convocatòria i que s’admeti aquesta sol·licitud, acompanyada de la 
documentació acreditativa dels mèrits al·legats. 
 

 
 
 



 

 

Documentació que s’adjunta 
 

 DNI/NIE/Passaport 

 Currículum 

 Altres acreditacions exigides en les bases específiques 

 Altres mèrits a acreditar en fase de concurs 
 

 

Accepto les presents condicions de la convocatòria i autoritzo l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta a: (marcar amb una “X”) 

 Consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les 
diferents administracions públiques. 

 Incorporar les dades personal als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Sant 
Julià de Vilatorta per a la resolució d’aquest tràmit. En compliment del 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga 
la Directiva 95/46/CE; i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, podeu exercir el dret d’accés, 
modificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al 
registre general de l’Ajuntament o al registre telemàtic habilitat al web 
www.vilatorta.cat. 

Declaro que totes les dades són certes i demano ser admès en el procés selectiu 
convocat per a la provisió del lloc de treball esmentada. 

 

Sant Julià de Vilatorta, _________ de/d’ __________ de 20___ 

Signatura 

 

 

http://www.vilatorta.cat/

